
حنن هناك تواجهني كثري مشاكل يسألوننا أسئلة إن كانت من نفس إخواننا املسلمني اللي معنا ،  السائل :
 نقدر على إجابتها ، أو من املسلمني ار ، واهللا بيسهل حلد معني نقدر جناوب ، لكن هناك أسئلة ال

وطلبوا مين أنه إذا جئت األردن أن أجتمع يف فضيلة الشيخ وأسأله بعض األسئلة ، منها اللي هناك ما فيه 
شباب ما اقتنعوا من الشباب املسلمني ما اقتنعوا ، مثًال يف عملية الصور الشخصية ، يقولون إن كانت كاملة 

إن كانت صورة وعلى رقبتها فيه خط أو متثال على رقبته فيه  فقط حرام ، إن كانت نص هذا ليس حراًما ،
  خط : هذا ليس مشكلة ، فما رأي الشيخ ؟ 

إن احلمد هللا حنمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من  الشيخ :
اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن  يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال

  حممًدا عبده ورسوله . 
ال غرابة أال يقتنع بعض الشباب املسلمني بتحرمي الصور بإطالقها ، أي سواًء كانت جمسمة أو غري جمسمة 
هلا ظل أو ال ظل هلا ، كما يقول الفقهاء ؛ ألن كثريًا ممن يدعون الدعوة إىل اإلسالم يف هذا الزمان يتبنون 

قًة التفريق بني الصور اسمة والصور غري اسمة ، وينطلقون من وراء هذا التقسيم إىل إباحة الصور حقي
اليت يسموا بالصور الشمسية ، ويأتون ببعض الفلسفات العقلية اليت ال ينبغي للمسلم أن يتورط ويقول 

ه وسلم هي على قسمني قسم مثلها ، ذلك ألن األحاديث اليت جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آل
منها نصوصها مطلقٌة شاملٌة لكل صورٍة سواٌء كانت جمسمًة أو غري جمسمة ، كانت منحوتة من احلجر أو 
اخلشب أو حنو ذلك ، أو كانت مصورًة على اجلدار أو الثياب وحنو ذلك ، كمثل قوله عليه الصالة والسالم 

طلق على من صّور سواًء كانت الصورة هلا ظل أو ال ظل هلا ، املصور يف اللغة يُ  ( كل مصّوٍر في النار ): 
  جمسمة أو غري جمسمة . 

 ( كل مصور في النار )،  ( لعن اهللا المصورين )كذلك قوله مثًال عليه الصالة والسالم يف احلديث اآلخر 
( لعن اهللا ،  ( كل مصور في النار )هذا نص آخر ، هذان حديثان :  ( لعن اهللا المصورين )هذا نص ، 
( من صّور صورًة ُكلف أن ينفخ فيها حديث ثالث ، واألحاديث كثرية ونكتفي ذا املقدار :  المصورين )

هذا القسم األول من القسمني . القسم الثاين : فيه تصريح لتحرمي الصورة  الروح يوم القيامة وليس بنافخ )
ديث القرام ، الستارة اليت روته السيدة عائشة رضي ولو كانت غري جمسمة ، ولو كانت ال ظل هلا ، مثل أحا

اهللا تعاىل عنها ، حيث كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر ، فلما رجع وأراد الدخول إىل بيته وقف 
" يا رسول اهللا ، خارًجا ، فسارعت السيدة عائشة الستقباله ، ورأت على مالمح وجهه كراهة شيء ، قالت 

" اشرتيته لك يا قالت  ( ما هذا القرام ؟ )قال عليه السالم  ، فإين أستغفر اهللا "إن كنت أملمت بذنب 



، فهنا  ( إن أشّد الناس عذابًا يوم القيامة هؤالء المصورون يُقال لهم : أحيوا ما خلقتم )قال رسول اهللا "
جمسمة ، ولذلك  أشار إىل صورة مصورة على القرام كهذه الصور من الزهور ، فهذه ليس هلا ظل ، وليست

التفصيل الشائع اليوم عند بعض الكتاب اإلسالميني من التفريق بني الصورة جمسمة فهي احملرمة ، وبني 
  الصورة غري جمسمة فهي مباحة ، فهذا تفريق خيالف النوعني من احلديث . 

ء الصورة وتصويرها النوع األول وهو إطالق األحاديث كما مسعتم ، النوع الثاين حديث صريح يف حترمي اقتنا
  ولو كانت مصورًة على القماش ، هذا جواب عن شطر من السؤال الذي نقلته عن أولئك الشباب .

الشطر الثاين من السؤال قوهلم أنه إذا كان هناك خط على عنق الصورة فهذا ال بأس به هذه يف  الشيخ :
يزعمون بأن التحرمي ينتفي مبجرد هذا اخلط احلقيقة حيلة أو ظاهرية مقيتة ، ألن الذين يذهبون هذا املذهب و 

الذي ُيضرب على عنق الصورة ، هؤالء يذهبون إىل شيء قد قاله بعض الفقهاء قدميًا ، مث توسع هؤالء 
املتأخرون يف هذا القول حىت صار حيلة ال ختفى على املسلم العاقل . قدميًا قيل إن كانت الصورة يف حالة ال 

فتكون الصورة حني ذلك مباحًة ، فحينما يكون على عنق هذه الصورة ذلك  يعيش صحاا لو كان حًيا
اخلط ، هذا يف زعمهم ميثل أن هذا الرأس مفصول عن البدن وال يعيش لو كان حًيا ، فال يعيش هكذا ، إًذا 
 جاز هذا .أوًال كما يقال يف بعض األحوال عند بعض الفقهاء : ما ُبين على فاسد فهو فاسد ، ليس هناك
يف الشرع القاعدة اليت بنو عليها هذا اخلط ، وهي أن الصورة إذا كانت يف حالة ال يعيش فيها صاحبها لو  
كان حًيا جاز استعماهلا ، هذا ال أصل له ، كانوا قدميًا يقولون إذا كانت الصورة نصفية ، هذه ال تعيش ، 

تأخرون بناء على هذه الكلمة ، فرجعوا إنسان بدون مصارين ، بدون بطن ، بدون كذا ما يعيش ، فتوسع امل
يبطل ذلك القول أن الصورة إذا كانت على وضع ال  إىل موضوع اخلط ، فقلت ما ُبين على فاسد فهو فاسد ُ
يعيش صاحبها أمران اثنان األمر األول أن هناك حديثًا صحيًحا رواه مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا 

، وغريمها ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان على موعٍد مع جربيل عليه وسلم مثل أم سلمة وأيب هريرة 
عليه السالم ، فلما حّل املوعد ُرؤي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه مكروب ومضطرب ، فسألته بعض 

وإذا جربيل يلوح خارج احلجرة ، أي ال  ( إن جبريل عليه السالم وعدني أن يأتيني )أزواجه ، فقال : 
أيًضا متاًما كما فعل الرسول عليه الصالة والسالم مع قرام عائشة ، فسارع الرسول إىل جربيل ، فقال يدخل 

فانظر ، يقول للرسول عليه  ( إنّا معشر المالئكة ال ندخل بيًتا فيه صورة أو كلب )له جربيل عليه السالم 
يه صور الرجال ، فمر بالكلب أن الصالة والسالم ، انظر فإن يف البيت جرو كلٍب ، ويف البيت قران عل

خيرج ولينضح مكانه باملاء ، ومر بالقران فلتغري صورته حىت تصري كهيئة الشجرة ، هذا التغيري الذي جاء يف 
الشرع ، الصورة إذا تغريت معاملها وحمت شخصيتها ، صار كهذه األشجار ، كهذه الفروع ، هذه األغصان 

ال تزال متثل الشخص ، فهي ال تزال صورة ولو كانت مقطوعة نصفها فال بأس فيها حينذاك ، أما الصورة 



( فمر فلتغير الصورة حتى تصير كهيئة األدىن ، هذا هو اجلواب بالنسبة للنوع األول من األحاديث ، 
  .  الشجرة )

 فإًذا بالرغم من أن هذه حيلة ، قضية ( إنما الصورة الرأس )يف هناك حديث آخر وبه ينتهي اجلواب : 
اخلط هذا ، وأنه ال يبدو للناظر أن هذه الصورة ال تعيش هكذا ، بالرغم من أن هذه حيلة ، فالرسول عليه 
السالم يقول : لو كان هناك رأس فقط دون صدر ودون اخلط هذا ، إمنا الصورة الرأس ، وهذا يذكرين وأنا 

يف العصر احلاضر إىل االحتيال  آسف جًدا أن يصل بعض الكتاب أو الفقهاء أو باملعىن األصح املتفقهة
يف جملة كانت تصدر من مشيخة األزهر ، كانت  ...على األحكام الشرعية مبثل ما وقعت اليهود من قبل 

ُتسمى بنور اإلسالم ، مقاًال طويًال ألحد مشايخ األزهر ، تتطرق ملوضوع الصور ، وذكر اخلالف املعروف 
كره آنًفا من الصور اسمة والصور الغري جمسمة ، والعامل الفالين قال بني الفقهاء قدميًا من التقسيم السابق ذ 

بتحرميها كلها ، وبعضهم قال بتحرمي اسمة  إىل آخره ، بعد أن انتهى من عرض اخلالف بني العلماء ، 
 وكان من الواجب عليه أن يبني الراجح من أقوال العلماء ، كما هو شأن العلماء احملققني ، لكن هو يف
الواقع مل يكن يف هذه الوادي وما كان يهمه أن يقدم إىل الناس الفقه الصحيح يف املسألة اليت طرقها ، وإمنا  
كان هدفه أن ُيسّهل على الناس بعامة ، وعلى من ُيسمون اليوم بالفنانني بصورة خاصة أي الرّسامني 

شياطني اجلن ، قال على ما مضى من  والنحاتني وحنو ذلك ، فجاءهم ذه احليلة اليت رمبا سبق ا بعض
اخلالف بني العلماء وأن بعضهم أباح الصور الغري جمسمة ، وحّرم الصور اسمة ، فاحليلة من اخلالص من 

  هذا التحرمي للصور اسمة ما سيأيت . 
يأيت إىل فاهلدف اخلالص من الصورة اسمة ، يعين الفنان يريد أن ينحت صنًما ، قال احليلة يف ذلك أن 

دماغ الصنم فيحفر فيه حفرية ، حىت يصل إىل مكان الدماغ الذي هو حقيقًة يف رأس اإلنسان ؛ ألنه يف 
هذه احلالة ال ميكن أن يعيش لو كان حًيا ، وهذا طبًعا ال ميكن أن يعيش بناء على اخلرافة السابقة أنه إذا  

  كانت الصورة  يف حال ال يعيش فيها لو كان حًيا . 
د يقول لكن هذا بالنسبة للفن قبيح ، أن يكون رأس الصنم حمفور إًذا فهو يأيت ما ُيسمى بالباروكة مث عا

  ويضعها على رأس الصنم فيظهر الفن كامًال ومجيال ، هذه حيلة من حيل اليهود .
  اجلواب عن السؤال . الشيخ :
  بالنسبة للصورة الضرورة هي جائزة ؟  السائل :
  نعم . الشيخ :
بالنسبة للصور السؤال األول صور النحت اليت ينحت اإلنسان باإلزميل والشاكوش ، مث صور  : السائل

الرسم اليت يرمسها اإلنسان بالقلم والفرشاة ، مث الصور بالكامريا اليت يصورها اإلنسان مرة واحدة ، والسؤال 



ا عنها ، تكون أوتوماتيك ، كل هذه األخري بالنسبة لصور الفيديو اليت قد يكون فيها اإلنسان يف معزٍل متامً 
الصور الشك أن هناك فرق عندي يف تصوري بني أن يكون املصور له من وجدانه سعة الفن واملضاهاة ، 
والفرق اآلخر : أنه ليس له يف تكوين الصورة أي سبب ؛ ألن تكوين الصورة يتم من خالل العدسات ومن 

ني املصور الذي يرسم بيده أو ينحت بإزميله ، واملصور الذي خالل األضواء املختلفة ، فهناك ال شك فرق ب
  بالكامريا سواء الفوتوغرافية أو الكامريا الفيديو ، نرجو التوضيح ؟ 

  أنت ملا تقول الفرق تتكلم عن الفرق الشرعي أو الفرق الصنعي ؟  الشيخ :
  الصنعي .  السائل :
عموا أو النحاتني كان أحدهم ميكث ليايل أو أياًما طواال وما يهمنا اآلن ؟ أنت تعرف أن الفنانني ز  الشيخ :

حىت خيرج الصور يف اهليئة اليت تعجبه ، بالشاكوش واإلزميل ، ولعلك أنت تذكرين بذاك الطلياين الذي 
  استمر ينحت صنًما له ، مث ملا يعجبه حطمه ، ما امسه ؟ هل تدري ؟ 

  ما أدري  السائل :
  الكامريا كبسة زر مع توجيهها إىل اهلدف تطلع الصورة بلحظة ، صح ؟ اليوم مثل ...املهم  الشيخ :
  صح . السائل :
هذا غري جهد ، أنا أذكر معلم الرسم يف املدرسة االبتدائية أنا كنت فيها كانوا الطالب خيرجوا إىل  الشيخ :

طالب هو جالس الفسحة إىل الفرصة ويركضوا يلعبوا إىل آخره ، يقعدون يف جانب ، ينادي طالب من ال
جبانب اللوح ، يا فالن ، تعاىل ، ميسك الطبشورة هذه ويعمل صورة الولد كما هو متاما بسرعة ، لكن 

  الكامريا أسرع بكثري ، فالوسائل إًذا اختلفت متاًما عن ذي قبل . 
ن من اآلن تعرف أنت ميكن يف أوروبا تأيت أصنام من رخام ، أو من النحاس ، وقد يكون من فضة وقد يكو 

ذهب على حسب البطر ، هذا ما ُحنت باإلزميل ، وال استمر الذي أخرجها ذه الصورة اليت تُعجب 
الفنانني حقيقًة ، إال بكبسة زر ، عرفت هذا ؟ لكن هذا اجلهاز الضخم الذي ركب على عدة آالت 

احلديد أو ومسننات وإىل آخره ، ووصل بالكهرباء بضغطة زر يكرر لك عشرات األصنام ، سواء من 
النحاس أو الفضة إىل آخره ، ما يهمنا حنن من حيث أن هذه الصورة ختتلف عن الصورة من حيث الصنع ، 

  أليست النتيجة واحدة ؟ أليس هذا صنًما ؟ 
  . ...صح ، لكن النية يف القلب نية املضاهاة  السائل :
لم رصاص ، أو بقلم احلرب ، أو معلش ، حنن اآلن حنكي من حيث الصنع ، سواًء إنسان صور بق الشيخ :

بالريش الصفراء أو اخلضراء أو شكل أو أو ، إىل آخره ، أخريًا بالكامريا ، النتيجة واحدة هذه صورة وهذه 
صورة ، ونذكر ذه املناسبة ولعل هذا يفيد بإبطال اجلمود الظاهري العصري ، كنت معتاد شهريًا أذهب من 



الدعوة ولقاء اإلخوان هناك ، فرجعت بسياريت العجوز ، وركب معي  دمشق إىل الشمال إىل حلب يف سبيل
شاب ، فيه شبه بينك وبينه من حيث أن حليته كثة وسوداء ، ما بدنا نقطع هذا الطريق طبًعا حبديث وليس  
كما يقطعه سائر الناس ، وإمنا حبديث مفيد ، فُتح هذا املوضوع بالذات موضوع الصور ، فهو مسع كما 

نه فيه فرق بني الصور اليدوية فهي حمرمة ، و الصور الفوتوغرافية أو الشمسية فيها مباحة ، اهللا عّز تسمعون أ
وجّل يف هذه اللحظة أهلمين أنه أحتدث باحلديث اآليت ، فقلت لصاحيب زعموا أن شيًخا فاضًال زار تلميًذا 

ان ، فقال لتلميذه أنا يا بين أمل له يف بيته ، فلما جلس وقع بصره على صورته صورة الشيخ يف صدر املك
أدرس عليكم أن الصور اقتناءها حرام ، وأا متنع دخول املالئكة وأنت أعرفك من تالميذي األذكياء 

إىل آخره ، قال يا سيدي الشيخ ، أنا علقتها ألتذكر أخالقك وكمالك .. إىل آخره ، قال :  ...الصاحلني 
الصورة ، راحت أيام وجاءت أيام ، فعاد الشيخ إىل زيارة تلميذه مرة ال ، ما جيوز ، فسارع التلميذ وأنزل 

أخرى ، وإذا هو يرى الصورة يف مكاا ، قال له : ما هذا يا بين ؟ أليس أنكرت عليك يف الزيارة السابقة ؟ 
قال : نعم يا سيدي ، لكن أنا فهمت منك التفريق بني الصورة اليدوية والصورة الشمسية ، فتلك كانت 

  صورة يدوية ، أما هذه فهي صورة مشسية ، فقال له : بارك اهللا فيك ، أنت قد صرت فقيًها . 
هذه ظاهرية مقيتة ، ال ينبغي للمسلم أن يقف عند مثلها ، ألا تشبه ظاهرية قدمية ، يقول فيها بعض 

مثلة مثًال : احملرم العلماء األفاضل ، لكن غلب عليهم مع األسف اجلمود الفقهي ، ويف ذلك العديد من األ
قال : لكنه لو أزال  (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ))ما جيوز حيلق شعر رأسه ، يدفع عليه فدية ، 

  الشعر بعالج أو دواء ، وعمل هيك بيده فهذا ما حلق ، فإًذا هذا جيوز . 
يث صحيح قال : فلو احلد ( نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البول في الماء الراكد )وأخرى 

( نهى النبي أنه بال يف إناٍء مث أراق ما يف اإلناء يف املاء جاز ، ملاذا ؟ ألنه ما صدق عليه لفظه لفظ احلديث
هذا ليس ماء راكًدا ، هذا بال يف اإلناء الفارغ ومأله ، وبعد ذلك فرغه يف  عن البول في الماء الراكد )

نه ال يصدق عليه أنه بال يف املاء الراكد ، لكن بقليل من الفقه والتفكر املاء الراكد ، هذا جاز ، ملاذا ؟ أل
يفهم اإلنسان أن املقصود من ي الرسول عن البول يف املاء الراكد هو احملافظة على املاء ، فقد ال يتنجس 

و أراد احملافظة ألنه يكون ماء كثري مثًال ، والبول بالنسبة للماء الكثري قليل ، لكن على األقل سيتلوث ، فه
على نقاوة املاء ، وعادًة الناس كل الناس ملا يبول يبول يف املاء هذا ، ما يأيت ويتقصد هذه الصورة اخليالية 
اليت حتدث عنها هذا الظاهري ، فقال : فلو أنه بال يف إناٍء فارغ مث أراق هذا البول من اإلناء هذا يف املاء 

السالم هلذه الصورة ألا غري عملية ، وإمنا هي خيالية حمضة ، لكن الراكد جاز ، ما تعرض الرسول عليه 
الغاية من يه الصريح يف احلديث احملافظة على املاء ، نقاوًة أو طهارًة ، فهل حصلت هذه الغاية بالطريقة 

  األخرى ؟ اجلواب : ال .



  سؤال آخر . السائل :
  تفضل . الشيخ :

تصوير ، فما بالك بالذي ُيصور ؟ هذه اجللسة نريد أن ننقلها هذا الذي يصور منهي عن ال السائل :
  إلخواننا يف أوروبا ، هل تسمح لنا أن نصورها ؟ 

  أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني .  الشيخ :
  بالفيديو مثًال يعين .  السائل :
  الفيديو يصور أو ال يصور ؟  الشيخ :
  يصور طبًعا .  السائل :
  ل الفيديو امسه مصور أو ليس امسه مصورًا . والذي يستعم الشيخ :
  مصور اتفقنا .  السائل :
  خالص . الشيخ :
  صور األطفال والدمى هل هي مسموحة ؟  السائل :
  ال ، ما هي مسموحة ، املسموح منها ما كان بيتًيا .  الشيخ :
  مصنوع يف البيت ؟  السائل :
ق باخلياطة وتدبري املنزل وحنو ذلك ، أما أن نأيت بالدمى أي نعم ، ألجل مترين الفتاة على ما يتعل الشيخ :

هذه من بالد الكفر والضالل جاهزة ، أوًال ندفع أمثاا باهضًة ، وثانًيا نستجلب العادات والتقاليد الكافرة 
من بالد الكفر والفسق والفجور إىل بالد اإلسالم ، هذه مصائب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، فال جيوز 

وهذا مما اُبتلي به املسملون اليوم ، فقلما تدخل بيًتا إال وجتد هذه التماثيل قد مألت البيت باسم أن  أبًدا ،
  هذا مستثىن ، ال ، ليس هذا مستثىن .

" ما كان وهناك قاعدة فقهية جيب على طالب العلم أن يتنبهوا هلا وأن يكونوا ملمني ا ، وهي  الشيخ :
بعبارة أخرى وقد تكون أصرح وأوضح ما كان أصله حمرًما مث جاء  قاس "على خالف القياس فعليه ال يُ 

استثناء منه جزء فال يُقاس على هذا اجلزء أجزاء أخرى ؛ ألن هذه األجزاء األخرى ال تزال مشمولة بالنص 
رى ، العام ، إمنا الذي استثين أنا أقول هذا مستثىن وأن يؤمنوا به ، أما أن نلحق ذا املستثىن أشياء أخ

  فكلما أحلقنا به شيًئا عطلنا أجزاء أخرى من النص العام . 
فلعب األطفال ، من أين أخذنا حنن دليل جوازها ؟ عندنا حديثان فقط حديث لعب السيدة عائشة ببناا 
، وتسريب الرسول عليه السالم جارات هلا يلعنب معها ، فكانت هذه اللعب بيتية وفيها فرس له جناحان ، 

" يا رسول اهللا ، أمل يبلغك قالت :  ( يا عائشة ، فرس لها جناحان ؟ ! )ملا دخل عليها ، قال :  والرسول



  ، فضحك عليه السالم وسكت .  أن خيل سليمان عليه السالم كانت ذوات أجنحة ؟ "
ب من احلديث الثاين : أن األنصار رضي اهللا عنهم قالوا : كنا نصون أوالدنا يوم عاشوراء ونصنع هلم اللع

العهن نلهيهم ا عن الطعام والشراب حىت املساء ، من هذا احلديث وذاك أخذنا جواز هذه اللعب البيتية ، 
  أما أن نلحق ا هذه اللعب اليت تأيت من أوروبا فهذا أبعد ما يكون عن اجلواز .

  نفس الشيء الرسم ، إذا كنت أعلم ولدي أن هذا إذا كان هيك ال جيوز .  السائل :
ليس هذا على اإلطالق ، إذا كان الطفل ال يفهم منك ما تريد أن تفهمه إياه ، إما بصورة هو  شيخ :ال

" و  " الضرورات تبيح احملذورات "يفهمها فال بأس ، ولكن ُتصور وتفهم ، و هذا كله داخل حتت القاعدة 
حلمار مثًال واخليل والفرس والغنم ، يعين مثًال البالد اليت حنن نعيشها اليوم ، يف ا الضرورة تقدر بقدرها "

والدجاج ، كل هذه أشياء معروفة لدى الذين يعيشون يف هذه البالد ، ما يف حاجة لألستاذ يأيت يرسم 
صورة محار للولد هذا ليفهمه أن هذا محار ، هو رآه ، خلق من خلق اهللا عّز وجل ، لكن إذا أريد أن يُفهم 

ذا اخللق اللي خلقه اهللا عّز وجّل فيصور ، أما لو ما يف ضرورة فال عن صورة وكان من الضروري أن يفهم ه
  حاجة . 

أنا أضرب مثال عملي األطفال الصغار دائرة معلومام ستكون حمدودة جًدا يف حدود سنهم ، وكلما كرب 
الواحد منهم كلما اتسعت دائرة معلومام ، فالولد الذي بلغ سن التكليف وقد يتعرض ألن يأكل بعض 
احليوانات ، هو من بني كثري من الشباب وهو ال مييز احلرام من احلالل ، كالصقر مثالً أو النسر أو حنو ذلك 
هو ما رآه يوًما ما مصوًرا ، فأنت تريد أن تفهمه أن هذا النوع من اجلوارح الطائرة ال جيوز أكله ، فتصوره ، 

" وقع بصره عليهما يف حاجة أيًضا إىل التصوير ، إًذا  حىت يفهم ما حّرم اهللا عليه ، أما إذا كان أيًضا هو قد
، فهذا التوسع الذي حنن ابتلينا اليوم باستعمال  " الضرورة تقدر بقدرها "و  الضرورات تبيح احملذورات "

التصوير لتعليم األطفال ، هذه عدوى من عدوى الكفار الذين ال حيرمون وال حيللون ، فأصبحنا نأخذ كل 
نا دون أن نعرضه على شرع ربنا ، ما وافقه أخذناه ، وما خالفه رفضناه ، ما نفعل هكذا ، شيء يقدموه ل

  وهكذا جيب أن نفعل يف احلقيقة . جزاك اهللا خري .
دمى األطفال ، التحرمي وعدم اجلواز ، ألا جاءت من بالد الكفار ؟ أو ألا ليست  ... السائل :

  مصنوعة يف البيت ؟
  الدروب على الطاحون . هو هذا كل الشيخ :
  ما تالحظ قد خيتلف األمر .  السائل :
نعم ، إذا ذكرنا شيئني أوًال : ليس صنًعا بيتًيا ، والنص الذي يبيح لنا إمنا يبيح لنا ما ُصنع يف البيت  الشيخ :

ادام ، ، والشيء الثاين الذي ذكرته هو : أن هذه التماثيل اليت تأتينا من بالد الغرب حتمل يف طياا ع



تقاليدهم ، أذواقهم ، قلة شرفهم ، قلة أخالقهم ، .. إىل آخره ، فنحن ذه التماثيل ندخلها إىل بيوتنا وال 
نشعر ماذا نفعل ، مثًال الدمية الصغرية هذه متثل فتاة صغرية هلا شعر ذهيب ، مكوي كوي خاص ، هلا تنورة 

نا حنن فمعىن ذلك أننا نريد أن نطبع أوالدنا الصغار تكشف عن فخذيها إىل آخره ، هذا ملا ندخله إىل بيت
على هذه العادات وعلى هذه األخالق ، فمن أجل هذا وذاك قلنا حنن ال جيوز إال استعمال الصور البيتية ، 

  هذا ما قلته آنًفا ، فماذا عندك ؟ 
الكفار ما يناسب ممكن يف البيت تصنع كما يصنع عند الكفار ، وميكن  أن أنتقي مما صنعه  السائل :

  شريعتنا ، فأصبحت لو وضعنا شروطا ما كان مستورًدا لكان خري . 
  كيف يعين ؟   الشيخ :
  يعين هذا احملذور الذي سيأيت من بالد الكفار ، قد يفعله املسلمون يف بيوم .  السائل :
  ؟  ...أي ، فلنشجعهم عليه أو حنول بينه وبني  الشيخ :
  ألجل مواصفات معينة يف هذه الدمية وليست ألا ..  إًذا صار النهي السائل :
  حنول بينهم أن نسمع هلم ؟  الشيخ :
  طبًعا حنول .  السائل :
  وهذا الذي قلناه .  الشيخ :
  . ...طيب ، وأنا أضيف كذلك أن هذا الشيء ، ليس كل ما جاء  السائل :
  ال . يا أخي ، حنن نعاجل الواقع ، أنت اآلن تقعد يف اخلي الشيخ :
  ال ، ليس خياًال يا شيخ ، كل ما جاء ..  السائل :
امسح يل يا أخي ، حنن نعاجل الواقع ، الدمى األوربية أليست قد غزت الدور اإلسالمية ؟ الدول اليت  الشيخ :

  أنت اآلن تتحدث عنها بقولك ميكن أن نصنعها بيتًيا ، موجودة ؟ 
  أنت الذي قلت بأا جائزة ..  السائل :

  أنا أسألك اهللا يرضى عليك ، ال تضيع علينا وقت يف مثل هذا ؟ موجودة قل موجودة أو قل ال .  يخ :الش
  مش موجودة .  السائل :
طيب ، هذا الذي أقوله ، حنن نعاجل واقعنا اآلن ، يوم يقع هذه املشكلة اليت أنت تصورها ، فلكل  الشيخ :

ىت تأيت تتخيل أن املسلمني ميكن أن يفعلوا ذلك ، حادث حديث ، ما هو اإلشكال الذي طرأ يف ذهنك ح
فسنقول يومئٍذ ال جيوز ، حنن نقول ذه املناسبة أنه ال جيوز للطبيب املسلم أن يصنع دواًء يكون فيه من 
املركبات الكحول ؛ ملاذا ؟ ألن هذا يتطلب صنع اخلمر ، وال جيوز أن يكون هناك بيت مسلم وال يف البالد 

يكون فيه مخر ، ال جيوز هذا ، فكيف تتصور أنت ، أنت تقول ما جيوز لكذا وكذا ، فقد اإلسالمية أن 



يفعله املسلمون ، فإن فعله املسلمون وقعوا يف مشكلة أخرى ، ومصيبة أخرى ، فال نسمح هلم بذلك ، 
تظن أننا نسمح مادام ال نسمح هلم باسترياد هذه التماثيل ملا فيها من عادات وتقاليد ختالف اإلسالم ، فهل 

  بصنعها بيتًيا ، اجلواب ال من باب أوىل ؛ ولذلك ال إشكال يف هذا نعم .
لو مسحت تعقيب على سؤال أخونا ، أنه لو وجدت اللعبة املصنوعة يف اخلارج ولكن البسة مثًال  السائل :

  اجللباب ؟ 
  ما جيوز  ما جيوز، يا أخي ما هذا سؤاله ، حنن قلنا لشيئني ..  الشيخ :
  املسلم اللي يف الداخل يعمل كذا أوىل وأوىل .  الشيخ :قول  ...يف اخلارج  السائل :
حنن نقول لشيئني ، ملاذا تأخذ شيء وترتك شيء ؟ هل هذا بييت ؟ هذه الصورة اليت شرحها أخونا  الشيخ :

أن الصور  أبو أنس هناك ، وقلت هذا أنت سؤال ، هل هذا بييت ؟ ال ، فأنا قلت لسببني السبب األول
املستثناة من الدمى هو ما كان بيتًيا ، هذا ليس بيتًيا ، مث أنت اآلن وهو أيًضا تعاجلون أمًرا خيالًيا ، أين 
الصورة اليت تتصوروها اآلن ؟ مثلما قلت أنت آنًفا أنه ميكن أن ُيصنع حملًيا ، يا أخي ، اليوم ُيصنع ، نقول 

فيها خمالفة للشريعة مطلًقا ، وهذا خيال حمض ، نقول تبقى  ال جيوز ، ويوم تأيت صورة هذه الصورة ما
  املشكلة األوىل قائمة ، وهي أا ليست بيتية ، واضح ؟ 

  نعم . يا شيخ ، بالنسبة للشيء البييت ، األب أو األم تصنع ما شاءت لألطفال ؟  السائل :
  ور عادية . يا أخي ، األم ، األخت الكبرية ، اخلالة ، العمة ، هذه أم الشيخ :
  هل هلا أن تصنع ما شاءت من متاثيل ألوالدها ؟  السائل :
  كيف ؟  الشيخ :
  ممكن لألم أو األب أن يصنع البنه الصغري ما شاء من الدمى من العهن أو من القماش ؟  السائل :
  ممكن ، وجئنا لك مثال خيل سليمان عليه السالم . نعم . الشيخ :
مسلمات ، يدرسوا منهم طب ومنهم صيدلة إىل آخره ، فسألونا بالنسبة  يف عندنا هناك بنات السائل :

لصالم أنه تروح على دوامها الساعة الثامنة صباًحا وترجع على بيتها الساعة ستة أو سبعة ليًال ، يف الشتاء 
حلل ؟ مع هذا يعين أن صالة الظهر والعصر واملغرب راحية ، ومكان يف اجلامعة ما يف أا تصلي ، فما هو ا

  أنه أصًال حنن عارفني أن ذهاا هناك وبدون حمرم غري جائز . 
وارجعوا لبالد اإلسالم حىت ما تقعوا مبثل هذه املشكلة ؟  (( ففروا إلى اهللا ))ممكن قلنا لكم :  الشيخ :

  وقلنا لكم اللي ينام بني القبور ، هؤالء موتى عايشني أنتم معهم ، أموات غري أحياء . 
  . ...حنن احلمد هللا يف مدينتنا ما فيها فيه أماكن  :السائل 
يا أخي ، أنا كالمي عام ، أن هذا ال ُحيل ، هل له جواب هذا ؟ جوابه أن األصل أن ترجعوا إىل  الشيخ :



بالدكم اإلسالمية أو وأظن أنا حكينا معكم بشيء من التفصيل إذا كان هناك دعاة إسالميني وبإمكام أن 
اإلسالم كما لو كانوا يف بالد اإلسالم فيكون هناك للمحافظة على هؤالء املسلمني فال حول  يقوموا بتطبيق

وال ، فنقول جبواز ، أما أن يعيشوا هكذا من هنا راحت واحدة ، ومن هناك راحت الثانية والثالثة ، ما بقي 
الفرائض وهي أهم من  من اإلسالم إال اجللباب واللي وقعت بعد املشاكل بسبب التعنت ، بينما يضيعوا

هذه القضية ، وال نقول هذا استهانة باجللباب فهو واجب ، لكن جيب اجلمع بني الواجبات كلها ، هذا 
ليس له جواب إطالًقا إال إما أنه يتحكموا بتطبيق النظام اإلسالمي الذي ال يفوت عليهم القيام بشيء من 

  الم .الواجبات العينية ، وإما أن يعودوا إىل بالد اإلس
بالنسبة لنا حنن  كشباب ، هل حيق لنا مجع وقصر يف الصالة هناك لفرتة معينة باعتبار أننا غري  السائل :

  مقيمني ؟ أو هذا يأيت حبسب أعترب حايل مقيم هناك أو هون ، كيف ؟ 
ثالثة  أنت أو غريك ملا يذهب إىل هناك ، نوى اإلقامة فور اعتقاده أنه سيقعد سنة أو سنتني أو الشيخ :

حلىت ما ينهي مثال الدراسة أو يعمل هو يف صدده فال جيوز له أن يصلي صالة املسافرين ، املسافر هو الذي  
(( فمن كان كما يُعرب القرآن الكرمي تعبريًا عربًيا دقيق جًدا ، وهو اجلواب ملثل هذا السؤال ، قال تعاىل : 

أو من أي بلد إسالمي آخر إىل بلد من بالد أوربا فمن خرج من عّمان مثًال  منكم مريضا أو على سفر ))
وهو على سفر ، هل يصدق على من ذهب هناك ليدرس أربع سنوات مثًال أو يدرس إنه على سفر ؟ ال ، 

  فإًذا ال جيوز القصر هلؤالء أبًدا ، غريه صارت الساعة إحدى عشرة وعشرة ، نعم .
صاوير ، أو شخص حيمل حمفظة فيها تصاوير ، ما بالنسبة للشخص الذي يصلي وعلى مالبسه ت السائل :

  حكم صالته ؟ 
ظننتك ستسأل هل جيوز أن حيمل التصاوير ؟ فلماذا حيمل التصاوير ؟ هذا اجلواب أخو ذلك  الشيخ :

السؤال ، واجلواب هو نفس اجلواب أنه ملاذا حيمل التصاوير ؟ حىت ترجع ال تقول أنت أنا معي جواز سفر 
" رة ، هذا غري اللي قلته أنت أنه فيه تصاوير ، حنن قلنا هذه فيها ضرورة ودخل فيها أو هوية وفيها صو 

مث نقول مادامت الصورة غري ظاهرة فال يضره ، لكن هذا اجلواب ال تأخذه  الضرورات تبيح احملذورات "
  لتجويز محل الصور اللي سألت أنت عنها ، فهذا ال جيوز ، أخذت اجلواب .

ال آخر حكم لبس البنطلون والصالة يف البنطلون ، وحكم صالة الشخص الذي يلبس آه ، سؤ  السائل :
  بنطلون ؟ 
البنطلون له مصيبتان األوىل أنه ليس لباًسا إسالمًيا ، هو لباس أورويب ، وميكن أن نقول مهين ،  الشيخ :

ون كما تعرف وكل كم سنة ولكنهم تغلبت عليهم عادام وأخالقهم الّال إسالمية ، فتفننوا يف تفصيل البنطل
يطلعون مبوضة ختتلف عن سابقها ، فهذا من زي الكفار وليس من زي املسلمني ، املسلمون إىل عهد قريب  



كانوا يتسرولون يلبسون السروال الفضفاض ، هذه املصيبة األوىل ، وهو أنه من عادات الكفار وال جيوز 
التذكري بشيء طاملا يُذكر مبثل هذه املناسبة ، يقولون  للمسلمني أن يتشبهوا بالكفار ، وهنا ال بد يل من

بعضهم يقول إن البنطلون صار لباس أممي ، كل األمم وكل الشعوب تتبنطل ، فنقول إن افرتضنا أن األمر  
  كذلك وليس كذلك .

من ألنه ال يزال يف كثري من البالد اإلسالمية حيافظون على الزي اإلسالمي ، وإن كانت ختتلف  الشيخ :
شكل إىل آخر ، فنقول  هب أن األمر كذلك ، يعين : صار لباس عام ، هنا يأيت حكم شرعي جديد وهو 
أن املسلم ليس مكلًفا فقط بأال يتشبه بالكفار ، بل هو مكلف بأن يتقصد خمالفة الكفار ، خمالفتهم يف 

  لكافر . شيء ما فيه أي ضرر لو فعله املسلم ، لكن مع ذلك ينبغي أن يتقصد خمالفة ا
( إن اليهود والنصارى ال والدليل على ذلك حديث رائع جًدا ، وهو قوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم : 

يعين من سنة اهللا الكونية يف عباده أنه فرض الشيب على اإلنسان سواء كان  يصبغون شعورهم فخالفوهم )
ف من بالد إىل بالد أخرى ، ال بد أن يظهر ذكًرا أو أنثى ، مسلًما أو كافرا ، إذا بلغ سن معينة ، ختتل

بياض الشعر وهو الشيب ، وقد جتد مسلم شايب وجتد كافر يهودي أو نصراين أو كافر ملحد شايب ، مجع 
بينهما الشيب ، ليس بصنع الشايب ، ولو كان بيدهم من األمر شيء خاصة هؤالء الكفار ما شاب أحد 

أما عند املسلمني فقد ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف بعض منهم أبًدا ؛ ألن الشيب عندهم بغيض ، 
  األحاديث أن الشيب يف املسلم نور . 

على كل حال هذا فرض من اهللا على الناس أن يشيبوا دون تفريق بني مسلم و كافر ، فإذا رأينا مسلًما قد 
إمنا هو من فعل رب العاملني ، شاب وجاره الكافر شاب ، ما نقول هذا تشبه ذا ، ألنه ليس من فعله ، و 

 ( اسبغوا شعوركم فإنهم ال يسبغون )،  ( خالفوا اليهود والنصارى )مع ذلك قال عليه الصالة والسالم : 
، فإًذا ذا احلديث وضع لنا الرسول عليه السالم هذه القاعدة اهلامة يف سبيل حرص املسلمني على أن 

شيء ، لو كان ميلك أحدهم ما شاب كما قلنا ، لكن ميلك حيافظوا على شخصيتهم املسلمة ، حىت يف 
السبغ ، فيقول الرسول عليه الصالة والسالم للمسلم : اسبغ شعرك وخالف يف ذلك الكافر من اليهود أو 

  النصارى أو غريه .
د فالبنطلون لو فرضنا أنه شاع يف األمم كلها ، حنن ليس ضروريًا أن نلبسه ، بل ضروري أن نتقص الشيخ :

خمالفة الكفار يف هذا اللباس ، فيكون لباسنا غري لباسهم ، هذا هو العيب األول يف البنطلون ، وهو إما 
  املشاة وإما ترك املخالفة ، واضح إىل هنا ؟ 

فيه العيب الثاين وهذا أهم بكثري جًدا ، وهو أنه حيجم العورة ، والكفار ما فيه عنده اآلداب ، ما فيه عنده 
املرأة وعورة الرجل ، كل هذه األشياء ليست يف دينهم ، مع ما فيه من تبديل وتغيري ، أما املسلم امسه عورة 



إىل آخره ، فلما  ...فله قيود وشروط ، النساء هلم عورة ، والرجال هلم عورة ، واألطفال الصغار هلم عورة 
كربى ، خاصة إذا صلى ركعة وسجد ، يلبس املسلم البنطال ، فهو حيجم العورة الصغرى بل وأحيانًا العورة ال

فهنا تتجسد العورة الكربى ، وهذا ال جيوز يف دين اإلسالم ، ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يغري هذا 
اللباس إىل لباس إسالمي ، أول ما شاع البنطال هذا بني املسلمني وكانوا ال يزالون حريصني على التمسك 

طال شيئا زائد على البنطال األجنيب ، جعلوا منه ما هو يف الصورة باآلداب اإلسالمية ، أدخلوا على البن
بنطال ، ويف عدم حتجيم العورة كالسروال ، كانوا عندنا يف الشام يسموا بالبنطلون اإلفرجني ، أو البنطلون 

  لعل له اسم ثاين نسيته احملكمجي .نعم . 
  األول األفرجني .  السائل :
سالمي يسمونه احملكمجي ، ملاذا ؟ ألن األفندية اللي كانوا موظفني يف إي ، وبعدين هذا اإل الشيخ :

احملاكم الشرعية هم أول من تسرب إليهم العدوى يف التشبه بالكفار لكن ال يزال عندهم دين خاصة فيما 
  ثنيايا شو بيسموها . ...يتعلق بالصالة ، فأدخلوا للبنطال توسعة جعلوها 

  بلسات أو كسرات . السائل :
بلسات فحينئٍذ يصري البنطال ال يعض على الفخذ وال على األليتني ، كله على نفس السروال ،  الشيخ :

لكن بدل من أن يكون له دكة ، يكون له أزرار أمامية ، لكن هذا مع الزمن راح ، صار يف خرب كان ، 
  وأصبحنا ال نرى إىل هذه البناطيل الضيقة . 

  رجع موضة اآلن .  السائل :
  نعم ، رجع موضة .  خ :الشي

  ز ... السائل :
خمالفات قلنا آنًفا أننا رأينا موضة ُتسمى عندنا شرلستون ، جاءكم االسم هذا ؟ شيء غريب يكون  الشيخ :

  من هنا ضيق وحتت عريض .. 
  سروال معكوس ..  السائل :
ب أن حيافظ على شخصيته سبحان اهللا ! هذا من تالعب الشيطان ببين اإلنسان ، املسلم املهم جي الشيخ :

اإلسالمية ، أنا قلت يف بعض املناسبات كهذه املناسبة املسلم لو فرضنا أنه التقط بطائرة هليكوبرت مبظلة 
ورمي يف باريس ورآه الكفار الزم أن يقولوا هذا مسلم ، ألن زيه خيتلف عن زي الكفار ، أين اآلن املسلمون 

السعودية مثًال ، كنا نرى أحيانًا يركبون الطائرة حىت النساء ،  عندهم شيء من الزي اإلسالمي ، كالبالد
وتراه مغري الشكل متاًما ، كان عريب صار أفرجني ، كان ما فيه جرافيت ، صار فيه جرافيت ، كان ما فيه 

كأنه رجل أجنيب متاًما ، هذا إن دل على   ...جاكيت ،  كان حاطة وعقال  شالوا كله هذا الشيء وأصبح 



كما يقولون اليوم  فإمنا يدل على أن املسلمني اليوم ال يعتزون بدينهم ، هذه مصيبة الدهر ، فعلى شيء   
املسلمني أن يعيدوا نظرم إىل واقعهم ، وأن يعودوا إىل العمل بشريعة رم ، ألنه ال جناة هلم إال بالعودة إىل 

وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، ( إذا تبايعتم بالعينة اإلسالم كما جاء يف احلديث الصحيح : 
، فنسأل اهللا وتركتم الجهاد في سبيل اهللا سّلط اهللا عليكم ذًال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )
  عّز وجّل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا دين ربنا ، وأن يلهمنا العمل مبا علمنا ، نسأل اهللا ذلك .

ع الصورة ، هل جيوز مشاهدة الفيديو معركة يف أفغانستان عن املسلمني شيخ ، ما زلنا يف موضو  السائل :
  وعن الكفار ؟ 

األصل أن هذا ال نشجع حنن على هذه الفيديوهات ؛ ألا ال تفعل شيًئا سوى إثارة العواطف ،  الشيخ :
شاهد املسلمون مث تنطفئ وليس هلا أي أثر ، وهذا أيًضا من التقليد ، تقليد املسلمني للكفار ، جيب أن ي

  . ...هذه املعارك بأعينهم ، وليس يف صورهم ، ونسأل اهللا 
  الفرط .  ... السائل :
الفرط يف اللغة العربية هو الرجل يتقدم القوم يهيئ هلم املنزل ، يكونوا مسافرين يتقدمهم شخص أو  الشيخ :

  املقصود .  أكثر من شخص ليهيئ لكم املكان الذي حيسن م أن ينزلوا فيه ، هذا هو
  جزاك اهللا خريا . السائل :
  وإياك . الشيخ :

  وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . 
  أبو ليلى : جزاكم اهللا خريًا يا شيخ . 

  وإياكم . الشيخ :
  . )) 6إلى اآلية  1(( من سورة ن من اآلية قراءة الشيخ 


